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Měsíční plán: II.A                               Květen 2018 

Informace 

Vážení rodiče, 

mám radost z četby dětí. Většina dětí má knihu Děti z Bullerbynu rozečtenu, některé děti ji již dočetly a 
vyprávějí nám nej-příběhy. 

Akce, 
pomůcky 

  1. 5. 2018 státní svátek 

 2. 5. McDonald´s Cup pro 1. - 3. třídy vybraní fotbalisté (8:00 -10:30 hod.) – zajišťuje Aleš Dlouhý 

 3. 5. + 4. 5. + 7. 5. 2018 ředitelské volno 

 8. 5. 2018 státní svátek 

Vyučování bude po volných dnech pokračovat od středy 9. května 2018. Chod školní družiny zůstane po všechny 
volné dny nepřerušen a účast bude nabídnuta všem žákům školy. Zájemci o umístění svého dítěte do družiny nechť 
se hlásí u kterékoli z vychovatelek ŠD. 

 11. 5. 2018 projektový den PRAHA odjezd 8:00 – příjezd 16:05 hod. 

Žádám o zaslání 300 Kč na projektový den PRAHA (termín byl do 30. 4.). 

Sraz v 7.45 hod na zastávce STUDENT AGENCY Fügnerova, s sebou jídlo a pití na celý den, pláštěnku, 
červenou kšiltovku, blok + tužka, drobné kapesné. Oběd ve šk. jídelně odhlásím. 

 17. 5. 2018 třídní schůzky – konzultační od 15:30 hod. 

 21. – 25. 5. 2018 pobyt v přírodě PENZION MAX ALBRECHTICE 

Výběr částky 2000 Kč na školu v přírodě do 18. 5. 2018. 

 31. 5. 2018 CELOŠKOLNÍ JARMARK – děkuji za jakoukoliv pomoc s jarmarkem (prodej ve stánku, 
dodání zboží…) 

 

POMŮCKY: 

Nutné je mít v penálu 2 funkční psací pera, případně náhradní náplně, fix na tabulku.  

Penál musí dále obsahovat: nůžky, malé pravítko, gumu, malé lepidlo, ořezané pastelky a tužky. 

Dětem chybí lepidla a fixy. 

Učivo:   

Čj 

 

MA 

 

 

Prv 

 

Aj 

 

 Opakování a procvičování psaní I/Í – Y/Ý, Ě, slovní druhy 

 Párové souhlásky na konci slov 

 Opis, přepis, diktát  

 Čtení s porozuměním, orientace v textu  
 

 Písemné i pamětné sčítání a odčítání do 100  

 Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, pamětná znalost řad násobků. 

 Rýsování a měření 

 Procvičování probraného učiva na:       www.matika.in/cs/ 
 

 Stromy – listnaté, jehličnaté 

 Společenstvo lesa 

 Praha – Karlův most, Karel IV., Vltava 
 

            Opakování probrané slovní zásoby 

 Unit 9 - Get dressed -  the weather, seasons, clothes  - opakování barev a vzorů, popis osoby. 
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Domácí 
úkoly 

 
 Důsledná kontrola plnění domácích úkolů dle zápisu v úkolníčku. Možnost nahlédnout do  Edookit. 
 Pravidelné hlasité čtení a procvičování pamětného počítání násobilky. 
 Přečtení knihy Děti z Bullerbynu do 18. 5. 2018. Na pobytu v přírodě toto čtení využijeme ke 

společným hrám.                                                                  
  Procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz. 

Příjemné dny přeje  Šárka Bartošová 

 

 

http://www.onlinecviceni.cz/

